FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
1. Identificação
1. Título: Promotores Populares de Justiça – PPJ: em defesa dos direitos da criança e do
adolescente
1.2. Linha de Extensão Principal: Assistência jurídica e cidadania
Área Temática: Direito da Criança e do Adolescente
1.3. Data de Início: 27/05/ 2013
1.4. Data de Término: 11/04/2014
1.5. Coordenador: JAILTON MACENA DE ARAÚJO
Unidade de Lotação: CCJS/UFCG
Telefone: (83) 3522-2780
E-mail: jailtonma@gmail.com
FAX: 83-3522-2780
Unidades Envolvidas: Unidade Acadêmica do CCJS/UFCG
1.6 – Setores/Unidades da UFCG envolvidas:
PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS E ACESSO À JUSTIÇA – PRODIH e Núcleo de Prática
Jurídica do CCJS/UFCG
Parcerias externas:
Centro Educacional do Adolescente (CEA); Credendo Vides (Casa de Passagem para Crianças a
Adoção) e Curadoria da Infância e Adolescência – Sousa – PB.
1.7. Situação (
) NOVO
(X) Se estiver solicitando renovação, informar a data
RENOVAÇÃO
do início da 1ª vigência: __________
3. Justificativa
Com o desenvolvimento das atividades do Projeto de Extensão Promotores Populares de Justiça:
Em defesa do Direito da Criança e do adolescente (PPJ), gradativamente, tornou-se possível
perceber o quanto os direitos atribuídos ao adolescente em conflito com a lei são violados no
Estado da Paraíba e, principalmente, no alto sertão. Diante dessa realidade, vem sendo
desenvolvidas atividades de extensão que buscam oferecer a defesa dos direitos da criança e do
adolescente em seu conflito cotidiano na sociedade.
O Estado da Paraíba possui 223 municípios, numa área de 56.372 Km2, com uma população
aproximada de 3.200.000 habitantes. O quadro natural caracteriza-se pela diversificação de suas
zonas fisiográficas e microrregiões. O estado é marcado pelo subdesenvolvimento
socioeconômico, com altas taxas de mortalidade infantil, subnutrição, analfabetismo, baixo nível
de empregabilidade e de geração de renda. Classificado como um dos mais pobres do país, o
Estado da Paraíba apresenta baixos índices nos indicadores de desenvolvimento humano, que
se baseiam na expectativa de vida ao nascer, na taxa de alfabetização e na renda per capita.
O Alto Sertão Paraibano é composto por quatro microrregiões (Cajazeiras, Sousa, Catolé do
Rocha e Pombal), totalizando 42 municípios. Apresenta bom potencial hídrico. É drenado pelas
bacias dos rios Piancó, Piranhas e Peixe, de grande importância para a região por serem
perenizados em quase todo o seu percurso. Sousa e Cajazeiras são os maiores centros urbanos
do Alto Sertão. Juntos, os dois municípios abrigam cerca de 120 mil habitantes.
Atualmente, com a expansão do complexo Coremas/Mãe d’Água – canal com 51 km de extensão
–, a irrigação tem criado no sertão as áreas de exceção, gerando combinações agrícolas
diversificadas de fruticultura, horticultura, arroz, feijão e milho. A pecuária de grande e médio
porte, voltada para a produção de leite e seus derivados, também vem ganhando espaço
quantitativo e qualitativo. Municípios de Sousa-PB, Nazarezinho-PB, Carrapateira-PB,
Cajazeiras-PB, Aparecida-PB, Marizopolis e Vieirópolis, municípios situados no alto sertão
paraibano, onde diagnosticamos alto índice de crianças e adolescentes em situação de risco
social e pessoal. O espaço paraibano é marcado pelo subdesenvolvimento socioeconômico, com
altas taxas de mortandade infantil, subnutrição e analfabetismo. Classificado como um dos mais
pobres do país, o Estado da Paraíba apresenta indicadores, principalmente nas áreas de
educação e saúde, que reflete um quadro alarmante de pobreza e desigualdade social.
A fome e a desnutrição ainda ameaçam a infância de milhares de paraibanos: 64 mil crianças
menores de (02) dois anos de idade, na Paraíba, são desnutridas, segundo o Sistema de

Informação da Atenção Básica (PACs/PSF). Os dados mais recentes, da Chamada Nutricional
realizada em 2005 pelo Ministério do Desenvolvimento Social com apoio do Ministério da Saúde,
em menores de (05) cinco anos de idade, revelam que a Paraíba é o 3º Estado do Nordeste com
maior percentual de crianças desnutridas (5,9%). Com taxas maiores de desnutrição aguda
(peso/idade) estão somente os Estados da Bahia, que aparece em 1º lugar, com 6,79% e
Alagoas (6,4%).
A situação de fome, desnutrição e pobreza contribuem para a morte precoce de crianças
paraibanas. A Paraíba melhorou a sua taxa de mortalidade infantil, mas ainda é o 4º Estado do
Nordeste com maior percentual de óbitos em menores de (01) um ano (39,4 por mil nascidos
vivos), segundo dados divulgados, este mês, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) 421 óbitos neonatais.
Os dados mais recentes do Ministério da Saúde (DataSus/2005) mostram que por dia, uma
criança menor de (01) um ano de idade morre na Paraíba, por desnutrição, fome e doenças
associadas à pobreza, falta de alimentação, água e nutrientes. O MS registrou, em 2005, 421
óbitos de crianças no período pós-neonatal (depois de 30 dias de nascidas), até menos de 1 ano
de idade.
As mortes no período pós-neonatal geralmente são por problemas evitáveis, entre eles: fome,
desnutrição e as doenças diarréicas agudas, associadas à falta de água tratada, esgotamento
sanitário e condições adequadas de moradia. O que são causas ligadas à pobreza e evitáveis.
A Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB apresenta um balanço referente à
suas ações no primeiro trimestre deste ano em todo o Brasil. Os dados demonstram um ligeiro
aumento da desnutrição e da mortalidade infantil em alguns estados brasileiros, especialmente
Ceará e Paraíba. Comparando os dados deste ano com o mesmo período do ano passado, entre
as 450 mil crianças acompanhadas mensalmente pela Pastoral em todo o Nordeste, a
desnutrição se mantém com um percentual de 11,8%, enquanto a mortalidade infantil baixou de
22.4 para 19.3 por mil crianças acompanhadas. Já no Ceará a desnutrição aumentou de 14,7%
para 15,2% e a mortalidade infantil de 16.1 para 27.8 por mil crianças acompanhadas. Na
Paraíba, a desnutrição aumentou de 13 para 15,2%, e a mortalidade infantil passou de 14.2 para
21 óbitos por mil crianças acompanhadas. As causas principais desses aumentos devem estar
ligadas aos problemas advindos da seca que afeta a região.
A Paraíba continua em 20º lugar entre os estados brasileiros no ranking do IDI. Em 1999, de
acordo com o documento, o estado tinha um índice de 0,51. Nessa pesquisa de 2004, ficou em
0,574. Esses índices configuram uma situação média para o desenvolvimento das crianças até
(06) seis anos de idade.
Os índices menores que 0,50 são considerados baixos e acima de 0,8 são avaliados como altos.
Apenas o município de Várzea atingiu o índice alto na Paraíba, ficando em 0,814, quando em
1999 era de 0,721. O IDI avalia diversos indicadores para nortear os gestores a investir nas
políticas públicas para as crianças.
A Paraíba está em quinto lugar no Nordeste, cuja média de IDH ficou em 0,558, melhorando da
situação em 1999, considerada baixa (0,482). As crianças paraibanas estão no menor nível
médio da região. O Nordeste foi o Estado que apresentou maior melhoria nesses cinco anos,
aumentando os índices em 15,92%.
A vacinação se propagou mais na Paraíba. Em 1999, 92,32% das crianças com menos de um
ano de idade estavam imunizadas e 2004 já eram 99,52%. Já a porcentagem das gestantes que
realizaram mais de seis consultas pré-natais caiu de 44,54% para 40,65%. O número de crianças
matriculadas na pré-escola saltou de 45,57% para 60,53%. Dos 223 municípios paraibanos, 94
estão classificados no índice baixo de desenvolvimento. São José da Lagoa Tapada tem o pior
IDI do Estado.
O Unicef avalia também a escolaridade dos responsáveis pela criança. Na Paraíba, 48,43% das
mães tinham menos de quatro anos de escolaridade em 1999 e em 2004 esse percentual se
reduziu para 43,06%. Diante dessa realidade o Projeto Promotores de Justiça e Cidadania
objetiva promover e defender os direitos infanto-juvenis, trabalhando concretamente pela
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente da Comarca de Cajazeiras/PB, que
congrega vários municípios do sertão paraibano. A fundamentação para a elaboração desse
projeto se deu em virtude da necessidade de problematizar as violações dos direitos da criança e

do adolescente por parte da instituição de ensino superior e da própria juventude que se sente
desprovida do exercício da cidadania, uma vez que a própria legislação brasileira atribuiu tão
somente a participação facultativa no período de escolha dos representantes a partir dos
dezesseis anos de idade. Ante o aterrorizante e vertiginoso aumento do consumo de drogas, da
atuação do jovem enquanto sujeito ativo e passivo da violência em seus mais diversificados
contextos, vislumbra-se como grande desafio para todos os segmentos sociais a articulação,
mobilização e conscientização da família, da sociedade e do Estado no sentido de empreender
um esforço coletivo para defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, previstos
no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988. Como elemento
fundamental neste processo é imperioso o fortalecimento dos mecanismos de participação da
sociedade na elaboração, deliberação e controle das políticas protetivas destinadas à criança e
ao adolescente com a atuação direta no meio social dos Conselhos de Direitos e Tutelares, das
Escolas Estaduais e Municipais, bem como da Igreja.Destarte, propomos a formação de uma
equipe inter-profissional para acompanhar os casos envolvendo crianças e adolescentes em
situação de risco social e pessoal, seja pela ação ou omissão, culposa ou dolosa dos
responsáveis pela promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. O projeto tem
como contribuição para oxigenação, redimencionamento e complementação na formação
acadêmica dos extensionistas, estimulando a iniciação à função pública de promotor de justiça,
no sentido de despertar a consciência do exercício da cidadania e viabilizando a atuação
concreta do mesmo na aplicação dos direitos e garantias fundamentais inerentes ao ser humano,
ante a carência de projetos voltados á promoção social dos direitos da criança e adolescente.
3. Objetivos
Geral:

Promover o acesso a justiça, cidadania e cultura de Adolescente em conflito com a lei
no alto sertão da Paraíba.
Específicos:

Desenvolver mecanismos metodológicos que permitam identificar os problemas
inerentes a criança e adolescente em estado de risco pessoal e social;

Realizar ações intersetoriais e multidisciplinares entre faculdade e a comunidade em
prol do combate a violação dos direitos fundamentais da criança e adolescente e da
efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Possibilitar o funcionamento do Sistema de Garantias do Direito da Criança e do
Adolescente;

Promover a inclusão do jovem cidadão na formação de uma consciência crítica e
participativa nas questões jurídico-sociais;

Fomentar o exercício da cidadania, socializando e construindo conhecimentos para
ampliação da participação consciente das organizações da sociedade civil e do poder
público;

Mapear e divulgar os casos de violação dos direitos da criança e do adolescente para
intervenção na relidade;

Orientar a confecção de trabalhos científicos na linha de direito da criança e do
adolescente;

Intervir judicial e extra-judicialmente na defesa do direito da criança e do adolescente.
4. Público Alvo
O projeto de extensão da UFCG/CCJS/PRODIH/PJC têm como público alvo adolescentes em
conflito com a lei, considerando o fato de serem pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento, sujeitos de direitos, e não apresentarem condições de conhecer suficientemente
seus direitos.
5. Fundamentação Teórica ou Estado da Arte
O art. 6º da Constituição de 1988 trata dos direitos sociais, sendo estes, direitos a “educação, a

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição.”
Na Lei Nº. 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, está definido no
Título I - Das Disposições Preliminares no art. 4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Nesse mesmo sentido dispõe o art. 227 da Constituição Federal, “ É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência.” Mencionada proteção coaduna-se à Doutrina das Nações Unidas para a Proteção
dos Direitos da infância e da adolescência, consubstanciada pelos documentos internacionais
básicos – Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da criança, Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Administração da Justiça de Menores (regras de Beijing), Diretrizes das Nações
Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil e Regras Mínimas para a Proteção dos Jovens
Privados de Liberdade – foi assimilada no ordenamento jurídico nacional.
O processo de reconhecimento da criança e do jovem como sujeitos de direito, considerando que a
todo direito deste segmento corresponde o dever das gerações adultas, representadas pela família, a
sociedade e o Estado. Os três entes co-responsáveis compreendem tanto a promoção de um
conjunto de direitos fundamentais da população infanto-juvenil quanto a sua defesa contra um
conjunto de situações de risco pessoal e social ou para circunstâncias especialmente difíceis.
O dispositivo 227 da CF constituiu uma síntese nacional do conteúdo da Convenção configurando,
assim, o conjunto de direitos fundamentais a ser promovido pelas gerações adultas em três áreas
básicas: o Direito à Sobrevivência (vida, saúde, alimentação); o Direito ao Desenvolvimento Pessoal
e Social (educação, cultura, lazer e profissionalização) e, por último, o Direito à Integridade Física,
Psicológica e Moral (dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária).
Foi com o advento da legislação infraconstitucional, a Lei no. 8069/90, denominada Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), que a perspectiva da exigibilidade do direito encontrou, ao longo
dos seus 267 artigos, mecanismos objetivos. Assim, o respeito à prioridade absoluta para este grupo
populacional de 0 a 18 anos incompleto considerou o fato da criança e do adolescente serem
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que não têm condições de conhecer
suficientemente seus direitos nem tampouco dispõem de condições para suprir, por si mesmos, suas
necessidades básicas, embora sejam portadores, enquanto seres humanos, de um valor intrínseco e
de um valor projetivo na sua dimensão onto-genética.
Como formas de fazer com que os direitos de criança e do adolescente fossem preservados o
Estatuto delimitou mecanismos de participação da sociedade. Segundo o ECA, no art. 220, qualquer
pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe
informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de
convicção.
Para a implementação da Doutrina da Proteção Integral o Estatuto prevê um conjunto articulado de
ações por parte do Estado e da sociedade. Estas ações podem ser divididas em quatro grandes
linhas: a) Políticas Sociais Básicas, que, na perspectiva da universalidade, da continuidade e da
gratuidade, implicam na garantia dos direitos sociais para todos como dever do Estado; b) Políticas
de Assistência Social, previstas para os que se encontra em estado de necessidade temporária ou
permanente; c) Políticas de Proteção Especial, para quem se encontra violado ou ameaçado de
violação em sua integridade física, psicológica e moral; d) Políticas de Garantia de Direitos, para as
situações na qual a criança ou o adolescente se encontra envolvido num conflito de natureza jurídica,
sendo necessário, para a sua proteção integral, o acionamento das políticas de direito e do órgão do
Ministério Público, com observância do devido processo legal.
Com a instituição do Estado Democrático de Direito acreditamos que houve uma mudança na própria
concepção de cidadania, ou seja, a implantação do Estado protecionista implicou a instituição de uma
co-responsabilidade para todos os membros da comunidade, no que se refere a proteger os grupos
que se encontra em situação de risco social e pessoal. Para tanto, iremos acompanhar os casos que
envolvam crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal. Considerando que as

crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos, pessoas em desenvolvimento e devem ter
prioridade absoluta. Nesse sentido, situações de risco sociais e pessoais devem ser entendidas como
sendo aquelas em que crianças e adolescentes, por ação ou omissão da família, do Estado ou da
sociedade, se encontram no estado que pode causar danos físicos, morais, sexuais, e/ou psicológico.
Essa ação ou omissão do Estado, da Família e da sociedade se caracteriza por uma transgressão do
poder/dever da proteção integral tanto ressaltada na CF/88, como no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
De forma sistemática, todo o ordenamento jurídico oferece proteção as crianças e aos adolescentes,
diante da sua própria vulnerabilidade. Não se trata apenas de uma proteção no âmbito físico e
material, como muitos pensam equivocadamente, mas em uma proteção no aspecto do seu
desenvolvimento, em todos os sentidos, possibilitando a formação de sua identidade.
É de importante aprofundamento a obra de Amartya Sen (2000,p 17), Desenvolvimento como
liberdade, o foco do autor é justamente demonstrar que “o desenvolvimento deve ser visto como um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam.”
Assim sendo, o desenvolvimento esta intrinsecamente ligado as liberdades, pois não há como se
desenvolver se não houver possibilidades para isso, de forma que o desenvolvimento de um ser se
condiciona a liberdade que este tenha.
Nesse sentido, o Projeto Promotores Populares de Justiça – PPJ visa dar assistência jurídica, social
e cultural aos adolescentes internos no Centro Educacional do Adolescente – CEA, em Sousa/PB e
as crianças quase encontram no Credendo Vides, em uma ação conjunta com o Programa de
Direitos Humanos/Prodih da UFCG, com o intuito de promover os direitos constantes na Constituição,
no ECA e em todo o ordenamento jurídico, no tocante a crianças e adolescentes de modo a fomentar
suas garantias e auxiliar nos seus diferentes aspectos de desenvolvimento, considerando que são
sujeitos de direitos e, considerando sua vulnerabilidade, necessitam de cuidados e proteção
especiais.

6. Metodologia
A preocupação maior é conhecer Direito da Criança e do Adolescente, detectar a violação e criar
alternativa de resolução conjuntamente com todos aqueles que fazem parte do sistema de
garantias. Para tanto, aplicaremos medidas de prevenção, conciliação, mediação, capacitação,
assessoramento e a intervenção judicial para fazer com que os direitos previstos no ECA sejam
garantidos.
Neste projeto adotamos a estratégia das Oficinas pedagógicas de direito, arte e cultura como a
metodologia que viabiliza a presença pedagógica entre adolescentes onde a relação entre
educandos e educadores é efetivamente uma relação de parceria na construção do conhecimento
e na implementação das ações que resultam dessa relação pedagógica.
No que se refere a História de Vida, esta é definida por Glat & Müller (1999) como um método de
caráter qualitativo no qual o pesquisador realiza uma entrevista aberta, onde o roteiro não é
elaborado a priori pelo entrevistador e sim delineado pelo entrevistado, à medida que o mesmo fala
“livremente sobre sua vida ou um determinado período ou aspecto dela” (p.20). Desta forma, o
entrevistador pode entrar em contato com as experiências de vida do entrevistado, de acordo com
o próprio olhar de quem fala e conhecer “práticas sociais, valores e atitudes do grupo ao qual o
indivíduo pertence” (idem, p.21).
Neste sentido, a História de Vida apresenta-se tal qual uma espécie de garimpo de olhares,
sentimentos, pensamentos e práticas sociais, possibilitando ao pesquisador o encontro com a rica
diversidade da natureza humana. “Isso porque o indivíduo existe e desenvolve sua identidade
pessoal enquanto parte de um grupo de referência” (Glat, 1989, p.30) possível de ser
caracterizado através dos relatos de História de Vida de seus membros.
No que se refere ao apoio jurídico, será possibilitado o acesso à justiça das crianças e
adolescentes do CEA, com a intermediação dos processos e o manejo dos devidos instrumentos
legais de modo a estabelecer o acesso à informação judicial, de modo a possibilitar a correlação
mútua entre o aprendizado dos discentes e a efetividade da prestação jurisdicional. Para tanto,
será aprofundada a parceria com o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, que possibilitará através dos
seus estagiários a instrumentalização processual necessária. O resultado final buscará disseminar

os direitos mínimos da criança e do adolescente, bem como resgatar a cidadania daqueles que se
encontram silenciados pela exclusão institucional. Com os estabelecimento de ações sociais
integradas ao acompanhamento jurídico e possibilita-se a estruturação de ações eficazes na
promoção do acesso à justiça coerente com a perspectiva dos direitos humanos, na região do alto
sertão paraibano com a participação dos adolescentes internos do Centro Educacional do
Adolescente – Sousa-PB o projeto se propõe resgatar identidades de adolescentes em conflito
com a lei, seguindo os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que
atribui ao adolescente a categoria de sujeito de direito.
7. Avaliação
Esta é uma das etapas mais importantes de todo o projeto. É o momento em que tudo o que foi
feito será apreciado. Nada deve ficar de fora: erros, acertos, desencontros, dificuldades. Tudo
precisa ser avaliado, discutido.
Em outras palavras, nesta etapa, as ideias e as atividades planejadas – e executadas – são
resgatadas, confere-se o que de fato pôde ou não ser realizado, identificam-se os motivos que
levaram as diferenças entre o planejado e o executado. Aproveita-se também para corrigir
possíveis falhas que ocorram no curso do projeto e que possam dificultar uma futura continuidade.
O desenvolvimento do projeto será avaliado através de uma ficha de avaliação que constará:

Frequência nas reuniões;

Desempenho nas atividades de capacitação e seminário temático do grupo e com a
comunidade;

Avaliação qualitativa, das atividades individuais, que o grupo estabelecer para cada
membro;

O membro que faltar três reuniões, consecutivas, estará sujeito à exclusão, caso não
haja justificativa apreciada pelo grupo;

O membro que não demonstrar comprometimento com as atividades do grupo, que será
constatado em sua ficha individual será levado para a apreciação do grupo, sujeita à
exclusão.

Fará parte da avaliação a produção científica de todos os membros vinculados ao
projeto.

8. Equipe de Trabalho
8.1. Recursos humanos (da UFCG e de instituições parceiras):
Função
no Identificaç
Nome
Projeto
ão
Lotação
funcional
Coordenador
Professor UAD
Jailton Macena de Araújo
Assistente
Orientador
Colaborad FAFIC
Daniel Guedes de Araújo
or
Carolina
de
Meneses Orientadora
Colaborad FAFIC
Pontes
or

Aluno
Aluno
Aluno
Aluno
Aluno
Aluno
Aluno
Aluno
Aluno

C.
Exigência
Horária participar
Semanal alunos)
12h

para
(p/os

12h
12h

Extensionista/ bolsista
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário
Extensionista/voluntário

Aluno

Extensionista/voluntário

9. Recursos Materiais
9.1. Material de Consumo
Material de expediente, CD, cartolina, livros e revistas, camisetas, transporte entre outros
9.2. Equipamentos e Material Permanente
Computador, impressora, data-show e mobiliários.
10. Cronograma de Atividades
Ano: 2013/2014

Mai

Reuniões quinzenais para organização e X
planejamento
das
atividades
dos
projetos dentro do projeto
Realização de audiências públicas com a
partir das temáticas dos projetos
Assistência jurídica
X
Visitar ao CEA
Confecção de artigos para a publicação
Participação em programas de rádios
divulgando assuntos relacionados ao
projeto
Organizar encontros e palestras com a
comunidade das escolas para apresentar
os direitos fundamentais e diagnosticar
casos de violação
Organização e realização de mesa de
debates a respeito da Prevenção do
Direito da Criança e do Adolescente
(durante a Semana de Produção
Acadêmica do CCJS)
Participação em congressos, seminários,
encontros acerca da temática do projeto
Organização e entrega do Relatório

jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Plano de trabalho coordenador e bolsista
Atividade
CH/sem
Reuniões de planejamento e relatório das
atividades quinzenalmente
Estudos
e
pesquisas
doutrinárias,
jurisprudencial, legal e casos práticos.
Visitar
aos
lugares
(escolas/CEA/hospitais/comunidade)
Acompanhamento dos casos que envolvam
crianças e adolescentes em situação de risco
social e pessoal
Preparar um seminário
Capacitação no grupo de estudos e pesquisa
do PRODIH
Organização das oficinas pedagógicas de
direito, arte e cultura

X
X
X
X

2h

CCJS

Forma de
acompanhamento
Ata de reunião

1h

CCJS

Relatório de estudo

1h

1h
1h

CCJS/CEA e outros Relatório de campo
locais de parceria
CCJS
Apresentação
do
caso e da peça em
reunião
CCJS
ATA DE REUNIÃO
CCJS/PRODIH

1h

CCJS

1h

Local

Organização e realização de Palestras na 2h
comunidade
Preparação e realização de ações junto a 2h
comunidade infanto-juvenil

CCJS/CEA
CCJS

Relatório
ilustração
Relatório
ilustração

com
com
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